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บทคัดย่ อ
บริ ษทั คิดส์ซาเนีย กรุ งเทพเป็ นสถานที่จาลองอาชีพสาหรับเด็กๆเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเรี ยนรู ้
ในอาชีพต่างๆผ่านทางเมืองจา ลองแห่งนี้ บริ ษทั คิดส์ซาเนีย กรุ งเทพ ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 5 ของห้างพารากอน มี
สถานที่ใช้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจาลองอาชี พประมาณ 80 สถานที่ เช่ นสถานี ดบั เพลิ ง,โรงพยาบาล,
และสถานีตารวจ เป็ นต้น กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น สิ งค์โปร เกาหลี จีน ฮ่องกง
และ ญี่ปุ่น จึงทาให้ภาษาอังกฤษนั้นมีความจาเป็ นต่อการสื่ อสารและสนทนากับลูกค้าในการฝึ กสหกิ จ
ศึกษาครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายในตาแหน่งZuperviser ซึ่ งตาแหน่งนี้ จะทาหน้าที่สอนเด็กๆที่
เข้ามาเล่นกิจกรรมและพาเด็กๆทากิจกรรม ซึ่ งผูจ้ ดั ทา จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะเด็กที่เข้ามาเป็ นเด็ก
ต่างชาติ และ เด็กที่มาจากโรงเรี ยน นานาชาติ ทางเราจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารและใช้ในการ
ตอบคาถามกับผูป้ กครองของเด็กจากความสาคัญของการสื่ อสารที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้
จัดทาโครงการการสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงานของบริ ษทั Kidzania (Theconversation between
customers and kidzania’s staff) ขึ้นเพื่อให้พนักงานมีความมัน่ ใจในการตอบปั ญหาของลู กค้าและ
เพื่อให้พนักงานได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบสุ ภาพทั้งกับเพื่อนร่ วมงานและลูกค้าผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
โครงงานนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร และทาให้พนักงานในองค์กรสื่ อสารกับลูกค้าได้อย่างมืออาชี พ
และมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรและ พนักงาน รวมถึงผูจ้ ดั ทายังสามารถนา
ความรู ้ไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วย
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Abstract
Kidzania Bangkok is a professional simulation facility for children to learn about their
careers through replica. Kidzania is Located on the 5th floor of the Paragon Mall, there are about 80
places to use as part of a career simulation, such as a Fire Station, Hospital , Police Station. Most of
the customers are foreigners, such as Singapore, Korea, China, Hong Kong and Japan so the English
language is essential for communication with customers. In this cooperative education course, the he
trainee is assigned to the Zupervisers position, which teaches children who come to join activities and
leads them for doing activities. We must mainly use English language because they are foreigners or
they are from international schools. We need to use English to communicate and to answer questions
with the children's parents. Due to the importance of communication mentioned above. The trainee
decided to do the project under the name of “A conversation between customers and employees of
Kidzania” in order to ensure that employees are confident in handling customer problems and
answering customers’ questions. More importantly this project is aim to educate the staff for using
English language politely. The Trainee hopes that this project will be beneficial to organization and
make employees communicate professionally and effectively with their clients. It also creates a good
image for the organization as well as people who are interested in the future.
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